
PROGRAMA DE AFILIADOS PIPEFY

Por favor, leia atentamente esta Política de Afiliados do Pipefy (esta "Política") com atenção, uma
vez que regerá sua relação como afiliado junto ao Pipefy. Ao aceitar esta Política em nome próprio ou em
nome de uma empresa ou outra entidade legal, declara e garante que: (i) é maior de 18 anos e tem
plena capacidade civil e legal para sujeitar o seu empregador ou entidade; (ii) leu, compreendeu e
concordou em seguir aos termos desta Política e da Documentação em nome da parte que você
representa.

DEFINIÇÕES

PIPEFY: significa qualquer sociedade que, direta

ou indiretamente, controla, é controlada ou está

sob controle comum com a sociedade em

referência. “Controle”, para efeitos da presente

definição, significa propriedade, direta ou

indireta, ou controle de mais de 50% das ações

com direito a voto da sociedade.

PRODUTO PIPEFY: significa a tecnologia de

Propriedade Intelectual licenciada e de

propriedade exclusiva da Pipefy disponível para

aquisição no site da Pipefy:

[https://www.pipefy.com/pt-br].

PLATAFORMA PIPEFY: significa o ambiente

virtual disponibilizado no website

app.pipefy.com por meio do qual o Cliente

Pipefy poderá acessar e utilizar o Produto Pipefy.

AFILIADOS: o afiliado pode ser qualquer empresa

e/ou organização, clientes, influenciadores,

agências integradores, consultor ou associações

que atuem no mercado corporativo

PROPRIEDADE INTELECTUAL: significa todos os

segredos comerciais, patentes e pedidos de

patentes, marcas registradas (registradas ou não

registradas e incluindo qualquer goodwill

adquirido nessas marcas), marcas de serviço,

nomes comerciais, direitos autorais, de patentes

e demais direitos de propriedade intelectual

regulados pela legislação nacional e estrangeira.

LEAD: Lead: é toda empresa nacional ou

estrangeira, de no mínimo 11 (onze) funcionários,

com cadastro de inscrição ativo e regular perante

os órgãos fiscalizadores cabíveis, que

comprovadamente demonstre interesse na

aquisição do Pipefy para utilização interna.

DADOS PESSOAIS: são informações classificadas

legalmente como dados pessoais, em observância

à legislação aplicável, inclusive, mas não se

limitando à Lei Federal no 13.709/2018 (Lei Geral

de Proteção de Dados).

POLÍTICA DE PRIVACIDADE: a Pipefy segue as

melhores práticas de Segurança da Informação

para garantir que todos os nossos ambientes

sejam seguros. Garantimos uma solução segura e

protegida por ter uma equipe de segurança

dedicada, treinamento de segurança constante e

auditorias internas e externas regulares. Entre em

contato com nossa equipe de segurança para saber

mais sobre a segurança e as certificações do

Pipefy: [https://www.pipefy.com/security/].

DOCUMENTAÇÃO: toda documentação formal e

legalmente vinculante que se aplique e regule a

relação entre Pipefy e Afiliado, quais sejam, a

legislação em vigor no país do Afiliado, do Lead e

do Pipefy, esta política e a política de privacidade

do Pipefy.

https://www.pipefy.com/security/


1. O PROGRAMA DE AFILIADOS

O Programa de Afiliados tem por objetivo disseminar o Pipefy através do recebimento

de indicações de leads por parte de nossos afiliados. A adesão a este programa não gera

nenhum tipo de vínculo empregatício entre as partes, tampouco envolve a realização de vendas

ou propostas por parte do afiliado, cabendo a este, tão somente a indicação de leads.

2. PROCESSO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE AFILIADOS

Para se cadastrar ao Programa de Afiliados, o Afiliado deverá:

1. acessar ao site de Parceiros do Pipefy [disponível aqui];

2. clicar no ícone “Seja Afiliado”;

3. ler, compreender e aceitar os termos da Política de Afiliados do Pipefy;

4. preencher seus dados de cadastro conforme solicitado no formulário público Pipefy

disponível aqui.

Recebidas as inscrições, o time interno do Pipefy entrará em contato pelo e-mail

disponibilizado pelo afiliado, que se responsabiliza pela precisão das informações

disponibilizadas ao Pipefy, utilizando-se do endereço eletrônico affiliates@pipefy.com.

Os contatos feitos por e-mail serão o único meio pelo qual Afiliado e Pipefy

comunicar-se-ão mutuamente sobre todas as informações relacionadas a indicação de Leads,

aprovações e negativas, justificativas, dados de pagamento, comissões, vendas válidas e não

validadas, links disponíveis e materiais de apoio.

3. PROCESSO DE INDICAÇÃO DE LEADS

A indicação de lead, nos termos definidos nesta Política, deverá ser um não atual cliente

do Pipefy. É vedado ao afiliado indicar a si próprio ou Pessoa Jurídica da qual seja sócio como

potencial cliente para fins desta Política. Ainda, caso o Pipefy receba um mesmo lead indicado

por mais de um Afiliado, a ordem cronológica de indicações será utilizada para fins de

desempate. O Afiliado deverá informar aqui as seguintes informações validadas e completas

para que a indicação seja válida:

● Nome / Sobrenome
● E-mail
● Telefone
● Empresa
● Tamanho da Empresa
● Cargo

https://www.pipefy.com/partners/?_ga=2.161107837.1323045103.1621800974-1054966353.1606220397
https://www.pipefy.com/pt-br/parceiros/afiliados/
mailto:affiliates@pipefy.com
https://www.pipefy.com/pt-br/parceiros/indique-seu-lead/


● Código do Afiliado

Mediante a formalização de aprovação da indicação, o afiliado receberá e-mails do

Pipefy com instruções de prazos, próximos passos e andamento da negociação com o lead

indicado. É de exclusiva responsabilidade do afiliado, quando da coleta de qualquer dado

pessoal de potenciais leads, observar as normas das leis em vigor acerca da coleta e uso de

dados pessoais.

4. DA REPROVAÇÃO E EXCLUSÃO DE AFILIADOS E LEADS

Em caso de reprovação da indicação de leads, o Afiliado poderá contestar a recusa no

período de 5 dias úteis da data do recebimento da notícia de reprovação. Não poderão ser

contestadas indicações retroativamente.

Com a finalidade de preservação da marca, o Pipefy reserva o direito de declinar, a seu

exclusivo critério, o pedido de inscrição de Afiliados e a indicação de leads cuja atuação incorra

em ilicitudes, violações de quaisquer regulamentações aplicáveis à espécie, seja voltada a

produção ou divulgação de conteúdos pornográficos, conteúdos que incitem ou promovam a

violência, conteúdos considerados de ódio contra indivíduos ou grupos com base na raça ou

origem étnica, promova qualquer tipo de discrimnação de sexo, religião, idade e/ou orientação

sexual, viole direitos autorais ou de propriedade intelectual de terceiros, ou que fira valores

cultivados pelo Pipefy.

O Pipefy poderá reprovar ou terminar um cadastro já ativo que incorra nos termos

acima, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio. Além do exposto, a Pipefy irá

encerrar imediatamente a participação do afiliado no programa de afiliados, se entender que o

Afiliado tem se engajado em qualquer das seguintes atividades:

Envio de e-mails em massa não solicitados, ou qualquer outra forma de SPAM, incluindo,

mas não limitando a, grupos de discussão, listas, fóruns ou violação da política de

privacidade do Pipefy ou lei federal; Fornecimento de informações inexatas ou

incompletas para o Pipefy sobre a sua identidade, endereço e outras informações

necessárias; Tentativa de fraudar ou enganar o Pipefy de qualquer forma; deturpar a

documentação; fazer qualquer propaganda negativa do Pipefy em qualquer meio,

incluindo mas não limitado a websites, blogs, redes sociais, jornais, entre outros; usar

qualquer das marcas do Pipefy sem autorização específica; envolver-se em atividades

relacionadas à cookie stuffing.

O Afiliado não está autorizado a oferecer qualquer tipo de incentivo – promoção, bônus,

cupom, prêmio, dinheiro, presente, entre outros, para alavancar as suas vendas.



5. DAS COMISSÕES

O pagamento da comissão somente será devido caso o lead indicado efetue a

contratação do Produto Pipefy. Uma vez que o lead indicado pelo afiliado realize o pagamento

pelo produto Pipefy, mantendo-se como cliente ativo e pagante da Pipefy pelo prazo mínimo de

48h (quarenta e oito horas) a comissão será devida em valor equivalente a 10% (dez por cento)

do valor total mensal ou anual pago pelo lead indicado, a ser paga pelo Pipefy ao afiliado uma

única vez e em parcela única, em dólares norte-americanos.

Cumpridos os termos deste Programa de Afiliados, o pagamento da comissão será

realizado na próxima data de pagamento, conforme definição no item 6 abaixo (“data de

pagamento”), que mais se aproxime da data de recebimento de valores pagos pelo lead

indicado à Pipefy.

6. DO PAGAMENTO DAS COMISSÕES

Para fins de pagamento de comissões, considerar-se-á a parcela monetária paga pelo

lead ao Pipefy no primeiro mês de contrato, independentemente de mudanças de preço que

tenham ocorrido entre a data da indicação feita pelo afiliado e a data inicial de aquisição do

Produto Pipefy pelo cliente.

Documentos para pagamento. Para que a comissão seja paga, o afiliado deve enviar a

invoice para o email fin@pipefy.com nos termos do item 7º (sétimo). Caso o documento não

seja recebido conforme cronograma, o pagamento poderá ser agendado para o mês

subsequente.

Data de pagamento. As comissões são pagas nas datas de pagamento fixas em 31 de

janeiro, 30 de abril, 31 de julho ou 30 de outubro, ou no próximo dia útil, em caso de final de

semana e/ou feriado local, de acordo com a data de pagamento que mais se aproxime da data

de recebimento de valores pagos pelo lead indicado à Pipefy.

Forma de pagamento. O pagamento da comissão é feito via transferência bancária com

base nos dados de cadastro do afiliado. É de responsabilidade do afiliado manter as

informações relativas à sua conta atualizadas junto ao Pipefy. O Afiliado fica ciente e de acordo

de que, caso os dados informados estejam incorretos e o pagamento da comissão não puder ser

processado pelo banco, o Pipefy poderá, a seu exclusivo critério, ou descontar da comissão

devida eventuais taxas extras de processamento cobradas pelo banco, em decorrência das

informações equivocadas prestadas pelo Afiliado, ou cobrar o reembolso por tais taxas do

Afiliado.

Para o pagamento de comissões o afiliado deverá estar com o cadastro do seu banco

para recebimento em dia e atualizado. Qualquer alteração, deverá ser indicada com 30 dias de



antecedência através do email: affiliates@pipefy.com. Se o afiliado não informar seus dados

bancários atualizados neste período renunciará aos direitos de recebimento dos valores

descritos nesta Política.

Contestação de valores. O afiliado tem o prazo de 30 dias após a finalização da análise e

pagamento da comissão para questionar o valor recebido; caso o afiliado não informe seus

dados bancários atualizados neste período renunciará aos direitos de recebimento nos termos

desta Política. O Pipefy será o único e final árbitro para toda e qualquer disputa ou reivindicação

relacionada à legitimidade das vendas. Sujeito a estas restrições, o presente acordo será

vinculante e executório contra as partes e seus respectivos sucessores e cessionários.

A qualquer momento, o Pipefy pode alterar a forma e meio para pagamento do

comissionamento decorrente desta Política. Neste caso, o Pipefy comunicará o afiliado e o

mesmo terá prazo de 30 (trinta) dias para se adequar ao novo formato para recebimento de

seus valores. A incapacidade ou demora do Pipefy de cumprir com qualquer disposição do

presente acordo não constituirá em renúncia do seu direito de forçar a realização destas ou de

qualquer outra disposição do presente acordo.

7. DA EMISSÃO DE INVOICES

Para Afiliados pessoas jurídicas, o comissionamento será pago mediante apresentação

de invoice. A invoice obrigatoriamente deverá ser  da  mesma  titularidade  que  consta no

 cadastro  do Afiliado. Não  serão  aceitos  CNPJ  de  terceiros.

O pagamento da comissão só será efetuado mediante o recebimento da invoice, a qual

deverá ser enviada ao e-mail affiliates@pipefy.com e fin@pipefy.com, dentro dos prazos

informados. Para o pagamento de comissões, o afiliado deve emitir uma nota fiscal de serviços

com os seguintes dados: valor do documento, nome completo do afiliado, CNPJ, endereço,

dados bancários atualizados.

Os pagamentos de comissão não incluem tarifas do cartão de crédito, bancárias ou de

câmbio, impostos, tributos, encargos, contribuições, lançamentos, obrigações ou taxas e/ou

cobranças governamentais de qualquer natureza. Salvo se de outra forma expressamente

definido nesta Política, cada parte é responsável por arcar com todos os valores associados e/ou

decorrentes desta Política.

Ao efetuar o pagamento, o Pipefy efetuará as retenções e descontos dos tributos que

sejam determinados pela legislação em vigor na data da efetivação do pagamento.

8. VIGÊNCIA DO ACORDO

Este acordo entra em vigor após a comunicação da aprovação do cadastro do afiliado no

programa de afiliados do Pipefy ao afiliado e permanecerá vigente até que as obrigações aqui

mailto:affiliates@pipefy.com
mailto:affiliates@pipefy.com
mailto:fin@pipefy.com


assumidas sejam adimplidas. O Pipefy poderá, a qualquer momento, independente de

motivação e mediante simples comunicação por escrito para o e-mail de cadastro do afiliado,

encerrar a participação deste no programa, sem que seja devido ao mesmo qualquer multa,

indenização ou ressarcimento.

O Pipefy poderá, ainda, encerrar a participação do afiliado em em decorrência da

violação desta Política, sendo autorizada a esta reter eventuais comissões devidas no momento

do encerramento na hipótese do lead indicado rescindir o contrato com o Pipefy em até 48h

(quarenta e oito horas) da data do pagamento.

9. MODIFICAÇÕES À DOCUMENTAÇÃO

O Pipefy reserva o direito de modificar quaisquer informações desta Política e da

Documentação a qualquer momento. As alterações serão informadas ao afiliado sempre por

e-mail. As modificações podem incluir, mas não estão limitadas, a mudanças no âmbito das

comissões disponíveis, valor das comissões, procedimentos de pagamento e regras do programa

de afiliados. A continuidade do afiliado no programa de afiliados, após a publicação de um aviso

de mudança ou novo acordo, constituirá aceitação da mudança.

Caso o afiliado não concorde com a alteração das condições do Programa, deverá

notificar o Pipefy por escrito pelo e-mail affiliates@pipefy.com em até 48 (quarenta e oito)

horas da alteração, rescindindo expressamente o presente acordo.

10. CONFIDENCIALIDADE

Para efeitos do presente acordo, o termo “informação confidencial” inclui, mas não se

limita as informações divulgadas por uma parte (“Parte Divulgadora”) para a outra parte (“Parte

Receptora”), seja oralmente ou por escrito, que sejam definidas como confidencial ou que

razoavelmente devam ser entendidas como sendo confidenciais dada a natureza das

informações e as circunstâncias de divulgação.

Informações Confidenciais não incluem qualquer informação que (i) seja ou se torne

conhecida do público sem violação de qualquer obrigação devida à Parte Divulgadora, (ii) era

conhecida pela Parte Receptora antes da sua divulgação pela Parte Divulgadora sem violação de

qualquer obrigação devida à Parte Divulgadora, (iii) seja recebida de terceiros sem violação de

qualquer obrigação devida à Parte Divulgadora, ou (iv) tenha sido desenvolvida de forma

independente pela Parte Receptora. O Pipefy reserva o direito de cooperar em qualquer

investigação relativa às atividades do afiliado, incluindo a divulgação de informação de sua

conta.

O afiliado concorda em não divulgar qualquer informação confidencial e que tais

informações devem permanecer estritamente confidenciais, secretas e não devem ser



utilizadas, direta ou indiretamente, pelo afiliado para os seus próprios fins comerciais ou para

qualquer outra finalidade, exceto e somente na medida em que tal informação é normalmente

conhecida ou acessível ao público ou se o mesmo é exigido por lei ou processo legal.

11. RELACIONAMENTO DAS PARTES

Afiliado e Pipefy (“partes”) serão consideradas independentes e sem nenhum vínculo e

relação de exclusividade, de forma que, não serão consideradas como representantes ou

preposta uma da outra, não havendo qualquer cláusula da documentação apta a ser

interpretada no sentido de configurar qualquer tipo de sociedade, associação ou joint-venture

entre as Partes, não podendo nenhuma das Partes se obrigar em nome da outra, assumir ou

estabelecer qualquer obrigação, declaração ou garantia, verbal ou escrita, em nome da outra,

tampouco conduzir seus negócios ou usar o nome comercial da outra em qualquer forma de

anúncio ou publicações a não ser com o consentimento prévio, por escrito, da outra Parte.

O afiliado não tem autoridade para fazer ou aceitar quaisquer ofertas ou representações

em nome do Pipefy. O afiliado tem ciência e concorda que este, assim como seus empregados,

dirigentes, prepostos, subcontratados ou sócios não têm nenhum vínculo empregatício com o

Pipefy, sendo ainda, o Afiliado o único responsável pelo recolhimento dos encargos trabalhistas,

previdenciários, securitários, fiscais e comerciais que recaírem sobre seus próprios empregados.

Toda e qualquer atividade desenvolvida pelo afiliado relacionada ou em decorrência do

presente Termo será de sua inteira responsabilidade, respondendo individualmente perante os

Poderes Públicos e quaisquer terceiros, por todas as Obrigações Civis, Administrativas, Penais,

Trabalhistas, Previdenciárias, Sociais ou Tributárias que assumir.

12. PROPRIEDADE INTELECTUAL E MÍDIA

O Pipefy detém, de modo exclusivo, todos os direitos, títulos e interesses em (e para) os

Serviços, Software, quaisquer materiais ou documentos relacionados à Pipefy, e todas as

melhorias ou trabalhos derivados em escala global (seja criados em conjunto ou

individualmente por qualquer uma das partes ou seus representantes).

Os parceiros não poderão realizar engenharia reversa, descompilar, desmontar ou tentar

de outra maneira descobrir o código-fonte, código-objeto ou estruturas, ideias ou algoritmos

subjacentes aos Serviços ou qualquer software, documentação ou dados relacionados aos

Serviços; modificar, traduzir, criar obras derivadas com base no Serviço ou Software; usar os

Serviços ou Software para propósitos de time sharing ou service bureau ou para qualquer

propósito que não seja delimitado nesta Política e documentação aplicável.

13. LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE



O Pipefy não se responsabiliza por qualquer despesa decorrente da participação no

programa de afiliados, assim como, não há qualquer garantia de rendimentos sobre o mesmo.

O Pipefy não garante ao afiliado nenhuma forma de remuneração que não seja aquela

decorrente de comissionamento nos termos desta Política. Todas as despesas necessárias para

o afiliado realizar o objeto deste termo correrão integralmente por conta deste, sendo que o

Pipefy não efetua nenhum tipo de ressarcimento em razão de despesas efetuadas.

O afiliado declara expressamente ter ciência que a adesão a esta Política não representa

qualquer garantia de resultado econômico ou lucratividade, ficando esta sempre dependente

das variáveis do mercado, cabendo sempre a decisão de contratação ao cliente indicado.

14. INDENIZAÇÃO

O afiliado concorda em indenizar, defender e manter ileso o Pipefy, seus funcionários,

diretores, agentes, outros afiliados, sucessores e cessionários, contra todas e quaisquer

reclamações, perdas, danos ou despesas, incluindo honorários advocatícios, de qualquer

natureza incorridas ou sofridas pelo Pipefy (coletivamente as “perdas”), na medida em que

essas perdas (ou ações em relação à mesma) surjam ou sejam baseadas em (i) qualquer

reclamação ou reivindicação que ameaça a propriedade intelectual do Pipefy pelos afiliados ou

que viola os direitos de terceiros (ii) danos decorrentes do descumprimento desta Política pelo

afiliado.

15. RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

O Afiliado fica obrigado a buscar a resolução extrajudicial prévia de qualquer

controvérsia originária da presente Política, inclusive quanto à sua interpretação ou execução,

devendo notificar o Pipefy do conflito nos prazos previstos nesta Política, através do e-mail

affiliates@pipefy.com solicitando a resolução extrajudicial do conflito. Caso o conflito apontado

não seja sanado em até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação pelo

Pipefy, o Afiliado poderá então buscar a judicialização da controvérsia, devendo notificar à

contraparte sobre essa decisão.

16. LEI E JURISDIÇÃO APLICÁVEL

Esta Política será regida e interpretada segundo as leis brasileiras. Qualquer controvérsia

derivada do presente acordo, desde que previamente submetida a resolução amigável de

conflitos, será submetida ao Foro da Comarca da Capital do Estado do Paraná, em renúncia a

qualquer outro foro, por mais privilegiado que aparente ser.


